KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO ZLÍNSKÝ KRAJ
třída Tomáše Bati 1565, 760 96 Zlín

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Rok 2016
Katastrální úřad pro Zlínský kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 29.12.2015 žádost o poskytnutí
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím od paní Z. V. KÚ žádosti
v možném rozsahu vyhověl a požadované informace dne 07.01.2016 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona KÚ nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatelka požadovala po KÚ poskytnutí případné korespondence mezi Státním
notářstvím v Uherském Hradišti z roku 1984 ve věci dědického řízení po svém otci
panu B. Ř.
KÚ žadatelce sdělil, že ve sbírce listin katastru nemovitostí je uloženo pravomocné
rozhodnutí státního notářství v Uherském Hradišti č. j. 5D-xxxx/84-23 ze dne 13.09.1984
doložené identifikací parcel k danému dědickému řízení obsahující porovnání stavu
pozemkové knihy a tehdejší Evidence nemovitostí ze dne 04.07.1984, a že žádné další
listiny či korespondenci ve věci předmětného dědického mezi tehdejším Střediskem
Geodézie v Uherském Hradišti a Státním notářstvím v Uherském Hradišti nemá v držení.
Žadatelka byla dále poučena, že pokud bude mít zájem získat kopii výše uvedené listiny,
či jiné údaje katastru nemovitostí (kopie jiných listin ze sbírky listin katastru nemovitostí, kopii
katastrální mapy či kopii mapy dřívější pozemkové evidence atd.), tyto může získat, nikoli
však v režimu zákona č. 106/1999 Sb., (§ 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.), nýbrž za
podmínek uvedených v katastrálních předpisech upravujících poskytování těchto údajů.
Žadatelka byla seznámena s právní úpravou poskytování informací z katastru nemovitostí,
zejména pokud jde o nahlížení do katastru, o poskytování kopií mapových podkladů a o
poskytování údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí.
KÚ obdržel dne 18.04.2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od Ing. T. K. KÚ žádosti vyhověl a požadované informace dne
02.05.2016 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona KÚ nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval informace o softwaru, který KÚ používá pro vedení spisové služby
a o firmě, která jej poskytuje.
KÚ žadateli sdělil, že pro vedení spisové služby Katastrální úřad pro Zlínský kraj používá
software s názvem Komplexní elektronická spisová služba ČÚZK (dále jen „KESSL“), jehož
dodavatelem je společnost aplis.cz, a.s., Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6,
IČ: 26199599.
KÚ dále žadateli sdělil, že katastrální pracoviště vykonávající působnost Katastrální úřad pro
Zlínský kraj používají v oblasti spisové služby Elektronickou podatelnu a výpravnu resortu
ČÚZK („EPVDS“), která je součástí KESSL, a to ve spojení s Informačním systémem
katastru nemovitostí („ISKN“), o jehož údržbu a rozvoj se stará společnost O2 Czech
Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4, IČ 60193336.
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KÚ obdržel dne 30.05.2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od paní Z. P. KÚ žádost odložil, neboť bylo zjištěno, že požadované
informace (informace o podnikání konkrétní osoby či osob, informace týkající se: „vykázání,
zákazu pobytu, vyhoštění….“ určité osoby, informace ve věci: “rušení pořádku“, informace
ve věci „rušení trvalého pobytu“ a informace k blíže nespecifikovanému pojistnému podvodu)
se nevztahují k jeho působnosti.
Žadatelka byla v rámci dobré správy poučena, na které povinné subjekty se může s žádostí
o požadované informace obrátit. Současně byla žadatelka pro případ, že by svou žádostí
sledovala získání některého údaje katastru nemovitostí, poučena, že na žádosti o poskytnutí
údajů z katastru nemovitostí se zákon č. 106/1999 Sb., neuplatní, neboť podle ust. § 2 odst.
3 zákona č. 106/1999 Sb., platí, že v režimu zákona č. 106/1999 Sb., lze poskytnout
informace pouze tehdy, neupravuje-li jejich poskytnutí jiný právní předpis. Poskytování
informací z katastru nemovitostí je přitom upraveno nikoli zákonem č. 106/1999 Sb., nýbrž
zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, a
v podrobnostech vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí.
KÚ obdržel dne 27.07.2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana Mgr. V. S a pana Z.U. KÚ v možném rozsahu žádosti vyhověl
a dostupné informace poskytl dne 05.08.2016.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona KÚ nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatelé požadovali informace týkající se komunikace na pozemku p. č. 1560/28
v katastrálním území xxx.
KÚ žadatelům sdělil kdy, v jaké souvislosti a na podkladě jakého geometrického plánu byl do
katastru nemovitost zaevidován pozemek p. č 1560/28 v katastrálním území xxx a pod jakou
položkou výkazu změn je daný geometrický plán a listina, jejíž je součástí, uložen ve sbírce
listin katastru nemovitostí. Žadatelům bylo sděleno, že v možnostech KÚ není zodpovědět
dotaz: „kdo podal žádost o vložení komunikace do katastru nemovitostí“, neboť komunikace
jako takové (ať již se jedná o komunikace místní, účelové, silnice nebo dálnice), se v katastru
nemovitostí jako samostatné předměty evidence neevidovaly a neevidují, a to ani v případě,
kdy jsou samostatnými věcmi v právním smyslu. KÚ žadatelům současně sdělil, že z tohoto
důvodu nemá k dispozici jimi požadovanou dokumentaci stavby předmětné komunikace
s tím, že v otázkách povolenosti a oprávněnosti této stavby je odkázal na příslušný stavební
úřad.
Žadatelé byli rovněž poučeni, že budou–li mít zájem získat kopie některé listiny či
geometrického plánu, které jsou uloženy ve sbírce listin katastru nemovitostí, mohou je
získat, nikoli však v režimu zákona č. 106/1999 Sb., (§ 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.),
nýbrž za podmínek uvedených v katastrálních předpisech upravujících poskytování těchto
údajů. Žadatelé byli krátce seznámeni s právní úpravou poskytování informací ze sbírky listin
katastru nemovitostí.
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